
CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL PHOENIX 

(locaţia: Bucuresti, Sector 1, Str. Pajurei nr.15 A, aflat în subordinea directă a 

directorului general adjunct persoană şi familie). 

 

 Astfel cum a fost aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1, Centrul 

Multifuncţional Phoenix este structurat în două module pentru a acoperi o gamă 

cât mai variată de nevoi idenificate la nivelul beneficiarilor de servicii sociale de pe 

raza sectorului 1, si anume: 

 

*Compartimentul de Recuperare Neuromotorie: 

În cadrul compartimentului de recuperare neuromotorie se vor oferi, în baza 

unei planificări individuale, următoarele tipuri de servicii: 

 examinarea şi evaluarea beneficiarilor ; 

 kinetoterapie (gimnastică medicală); 

 electroterapie (galvanizări, curenţi diadinamici, curenţi interferenţiali, 

curenţi de înaltă frecvenţă). 

Activităţile de recuperare neuromotorie se realizează la recomandarea 

medicului de recuperare, în baza Planului Individualizat de Servicii, fiind realizate 

de către    kinetoterapeutul centrului. 

Beneficiarii-  persoane adulte cu domiciliul pe raza sectorului 1; vor putea 

efectua un număr de 10 şedinţe de recuperare anual, cu posibilitatea de repetare 

periodică în funcţie de recomandarea medicului de recuperare; 

 colaborează cu Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu 

Handicap şi Monitorizare şi Serviciul Familial pentru Persoane cu Handicap 

Grav în vederea identificării beneficiarilor şi evaluării iniţiale a nevoilor 

specifice ; 

 realizează activităţi de informare la nivelul comunităţii cu privire la 

problematica persoanelor cu handicap pentru integrarea /includerea socială 

deplină şi activă; 

 realizează şi menţine o colaborare activă cu familiile celor care frecventează 

centrele; 

 întocmeşte pentru fiecare în parte un plan personalizat de intervenţie şi îl 

revizuieşte periodic (conform standardelor minime în vigoare), în funcţie de 

necesităţi; 

 elaborează şi desfăşoară programe zilnice de recuperare, reabilitare; 

 oferă servicii de kinetoterapie, electroterapie şi de recuperare specifice, în 

baza indicaţiilor date de către medic. 

 

*Compartimentul Terapie Ocupaţională (2 module a câte 20 locuri 

fiecare): 

Activităţile prevăzute în cadrul proiectului vizează: crearea şi funcţionarea 

unor  ateliere de terapie ocupaţională şi socializare; sensibilizarea profesioniştilor, 

autorităţilor, comunităţii, cu privire la drepturile persoanelor cu handicap de a avea 

acces la servicii adaptate în cadrul cărora terapia ocupaţională ocupă un loc 

important. 



Prin dezvoltarea unui astfel de centru se pun bazele unui model de 

intervenţie care va facilita îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi, 

permiţând totodată întărirea capacităţii autorităţilor locale şi a comunităţii de a 

răspunde nevoilor acestor persoane. Se  lărgeşte astfel sfera relaţiilor sociale, 

constituindu-se ca o premisă pentru facilitarea integrării sociale şi creşterea 

capacităţii acestei categorii de populaţie de a-şi promova drepturile şi interesele. 

 

Beneficiile dezvoltarii unui centru de integrare prin terapie ocupațională, 

ludoterapie, meloterapie se reflectă în: 

 îmbunătăţirea situaţiei psiho-sociale; 

 îmbunătăţirea relaţiilor în cadrul familiei şi în comunitatea în care trăieşte; 

 sprijin în efectuarea activităţilor de terapie ocupaţională şi stimularea 

participării la efectuarea acestor sarcini; terapeutul ocupaţional nu 

realizează în locul persoanei handicap acest lucru, ci împreună cu ea; 

 reducerea discriminării acestora ca urmare, pe de o parte, a dezvoltării 

abilităţilor sociale şi practice şi pe de altă parte, a modului în care imaginea 

acestora este percepută în comunitate; 

 îmbunătăţirea imaginii de sine şi a încrederii în propria persoană; 

 îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau la solicitarea conducerii 

instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 


